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RRS EYES - INFORMATIE & TOESTEMMING

Titel (meneer, mevrouw, juffrouw, mevrouw):

Voornaam: Achternaam:

Adres: Postcode:

Geboortedatum: Telefoon:

Mobiel: E-mail:

Hierbij geef ik, ondergetekende, toestemming tot het mij toedienen van RRS HA Eyes.

Indien de behandeling de eerste is van een overeengekomen behandelplan is deze overeenkomst 
van toepassing op het volledige behandelplan. In het geval van een geschil, klacht of verstoorde 
relatie wordt het behandelplan stopgezet en is de behandelingsovereenkomst opgeheven.

Ik verklaar het volgende:

	y Bekend te zijn met de behandelingsprocedure en uitvoerig te zijn voorgelicht, inclusief ontvangst 
van alle gewenste documentatie, over de behandeling, de mogelijkheden en de alternatieven.

	y Geïnformeerd te zijn over de mogelijke risico’s, (lokale) reacties en bijwerkingen/complicaties van 
de behandeling, zoals roodheid, blauwe plekjes, zwelling of een lokale ontsteking, en dat deze 
meestal binnen 12-48 uur na de behandeling ontstaan en binnen 72 uur verdwenen moeten zijn en 
deze risico’s te accepteren.

	y In het geval van bijwerkingen of langer durende reacties meteen contact met de behandelaar op te 
zullen nemen.

	y Te beseffen dat het functionele en/of cosmetische resultaat van de behandeling van tevoren 
niet kan worden gegarandeerd en dat ontevredenheid met het esthetisch resultaat voor de 
behandelaar geen verplichting oplevert om een vervolgbehandeling uit te voeren anders dan tegen 
de daarvoor geldende tarieven.

	y Op de hoogte te zijn van het feit dat het resultaat van de behandeling van niet-blijvende aard is.
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	y Mijn medische voorgeschiedenis en gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en 
opgegeven en iedere verandering in de persoonlijke situatie te zullen melden vóór de geplande 
behandeling start. 

	y Ik ben mij ervan bewust dat de beantwoorde vragen en relevante informatie deel uitmaken van 
mijn medisch dossier en dat dit, conform wettelijke bepalingen, 15 jaar wordt bewaard.

	y Met de behandelaar één of meer behandelingen met tussenliggende periodes te hebben 
afgesproken, en door de behandelaar te zijn geadviseerd over de toepassing van producten voor 
thuisgebruik ter ondersteuning van de behandeling evenals de risico’s van het gebruik van andere 
producten gedurende de afgesproken periode van nazorg.

	y Op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en deze te accepteren.

	y Mij ervan bewust te zijn dat ik bij de volgende absolute of relatieve contra-indicaties de 
behandeling niet onder bepaalde voorwaarden, op aangeven van behandelaar, kan ondergaan:

	y Allergieën voor één van de bestanddelen;

	y Een beschadiging of infectie aan de huid of een huidziekte; 

	y Een koortslip (actieve herpes);

	y Gebruik van medicatie als immunosuppressiva of corticosteroïden;

	y Een auto-immuunziekte;

	y Diabetes type 1;

	y Acute reumatoïde artritis;

	y Terugkerende angina of

	y Endocarditis;

	y Indien er sprake is van een van deze contra-indicaties, dat ik deze aan de behandelaar heb gemeld.

	y Geïnformeerd te zijn dat de behandeling niet kan plaatsvinden tijdens zwangerschap en tijdens 
het geven van borstvoeding.

	y Geïnformeerd te zijn dat de behandeling met RRS®-Inject skinboosters bestaat uit het toedienen 
van vloeistoffen door middel van injecties in de huid en door mijn behandelaar ingelicht te zijn over 
welke toepassing hij/zij voor mij gaat gebruiken: handmatige injecties, een mesoinjectieapparaat, 
een dermapen of een dermaroller.

	y Akkoord te gaan met de uitvoering van een eventuele allergietest door mijn behandelaar, die 
bestaat uit het injecteren van een klein beetje vloeistof in mijn onderarm en het controleren of er 
een reactie optreedt.

	y Mij bewust te zijn van de noodzakelijke nazorg en mijn eigen verantwoordelijkheden in het naleven 
daarvan. Deze nazorg bestaat uit:

	y het gedurende de eerste twaalf uur na behandeling vermijden van hoge temperaturen, 
zoals blootstelling aan de zon, sauna en hamam;

	y het niet toepassen van make-up of huidverzorging gedurende de eerste twee uren na 
de behandeling.

	y Op de hoogte te zijn van en toestemming te hebben gegeven voor elektronische 
communicatie met en tussen artsen, voor zover noodzakelijk in het kader van mijn 
behandeling.
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	y Toestemming te geven tot het vervaardigen van medische fotodocumentatie, mits deze 
uitsluitend gebruikt wordt in mijn patiëntendossier, tenzij ik uitdrukkelijk en schriftelijke 
toestemming heb gegeven voor een afwijkende toepassing.

	y Ik verklaar het bovenstaande gelezen en begrepen te hebben en op basis van alle gekregen 
informatie tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen de behandeling(en) te willen ondergaan. 
Deze verklaring geldt voor deze en eventuele volgende behandelingen in het kader van een met 
behandelaar overeengekomen behandelplan.

Ik ........................................................ (Naam cliënt) heb gecontroleerd dat er geen 
wijzigingen zijn in mijn medische geschiedenis sinds mijn laatste afspraak.

Overeengekomen te ……………………………………...(plaats) op …………………….……………………. (datum)

Handtekening patiënt/cliënt: .............................................................................   Datum: .......................

Handtekening behandelaar: ................................................................................  Datum: .......................


